TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä

9.6.2018

1
Rekisterinpitäjä

Nimi

Helsingin Meriveneilijät ry (jäljempänä HMV)
Osoite

Suotajankuja 2, 00570 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040-7582040, info@helsinginmeriveneilijat.fi
2
Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa
asioissa
3
Rekisterin nimi
4
Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

5
Rekisterin
tietosisältö

6
Säännönmukaiset tietolähteet
7
Tietojen
vastaanottajat
8
Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Nimi

Ritva Heiniö
Osoite

Aleksis Kivenkatu 25 A 23, 00510 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

040-7582040, ritvaheinio@gmail.com
Helsingin Meriveneilijät ry:n jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (jäljempänä SPV) Suulijäsenrekisterissä. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11
§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja
jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan
koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja käsitellään seuraaviin
tarkoituksiin:
• jäsenmaksujen, venepaikkojen, telakkapaikkojen sekä maksullisten tuotteiden ja palvelujen
laskutus
• veneiden katsastustietojen ylläpito
• toimihenkilöroolien ja luottamustointen määrittely
• liiton auktorisoimien pätevyyksien ylläpito
• sähköinen sekä muu jäsen- ja asiakasviestintä
• vakuutusten edellyttämien toimintatietojen ylläpito ja seuranta
• HMV:n myöntämien ansiomerkkien ja merkkipäivien seuraaminen
• muut tarkoitukset, joihin jäsen on antanut suostumuksensa
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaisesti jäsenen täydellinen
nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
• jäsenten yhteystiedot (syntymäaika, postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• jäsenyystiedot (sukupuoli, jäsenluokka, toimenkuva, liiton- ja seuran jäsennumerot,
luottamustoimet, jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta)
• jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• veneiden rekisteri- ja tunnistetiedot
• katsastustiedot
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään perustuen rekisteröidyn omaan ilmoitukseen henkilökohtaisesti, puhelimitse, internetissä ja sähköpostitse tai jäsenyyttä hakevan henkilön
ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Yhdistyslain 11§ 2mom. ja Henkilörekisterilaki 8§ mukaisesti yhdistyksen jäsenen nimi ja kotipaikka tulee olla merkitty jäsenrekisteriin. Muut jäsentiedot
kerätään yhdistyksen hallituksen päätökseen perustuen.
Rekisterin tietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa seuran muille toimijoille. Esim. katsastuslistat katsastusmiehille tai vartiovorolistat niitä taritseville.
Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
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9
Henkilötietojen
säilytysaika

10
Rekisterin
suojauksen
periaatteet
11
Oikeus tietojen
tarkastamiseen ja
oikaisemiseen
12
Oikeus tietojen
poistamiseen

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista
suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän
tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää
tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun
niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on varmistettu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa ulkoisessa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Helsingin Meriveneilijät ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvasta. Paperiversiot säilytetään lukitussa toimitilassa.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastustai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä
edellyttäen, että;

•
•
•
•

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin;
rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta
laillista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

13
Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos
• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
niiden käytön rajoittamista;
• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

14
Oikeus peruuttaa
suostumus
15
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen
16
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset
tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
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